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Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8

903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás

ČALÚNNICTVO
» obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
» čalúnený nábytok pre deti
» predaj matracov

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

mancalcaluvnictvo@gmail.com
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tel.: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC,
traktorbágrov, malých stavebných strojov

ODVOZ
Odpadov

veľkokapacitnými
kontajnermi

DOVOZ
Stavebného materiálu

štrku, piesku,drte

e-mail: kontblesk@kontblesk.sk

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

KONT-BLESK
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LEXAN, ARLA

   

  €  �  

Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00

Tel.: 0917 323 441, sklad: Fučíková 8, Senec
www.lexanzelensky.sk
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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA

len do vypredania zásob
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-1www.hpsmont.sk

www.pristresky-pergoly.sk

zameranie výroba montáž

HPS mont, spol. s r.o., Pestovate¾ská 1,

831 03 Bratislava, tel.: 02/4329 1235

Zimné záhradyZimné záhrady
Hliníkové prístrešky

Zimné záhrady

Zasklenie terás

Hliníkové ploty
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0908 186 129
info@strechysc.sk

www.strechysc.sk

PREDAJ: • strešné rezivo • strešné príslušenstvo
• strešné okná • strešné krytiny • odkvapové systémy 

MONTÁŽNE PRÁCE: • pokrývačske práce • klampiarske
práce • tesárske práce • montáž blezkozvodov • krovy,
prístrešky, strešné okná • demontáž eternitu/azbestu 

CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE

STRECHY
ZADARMO!

zľava

až do40%
zľava

až do15%
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INZERCIA

 

SENECKO

Peter Bukovinský  0905 915 040
Zora Kováčová  0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová  0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Senec, Bernolákovo, Blatné, 
Čataj, Dunajská Lužná, Hamu-
liakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Igram, Ivanka pri Dunaji, Kaplna, 
Kráľová pri Senci, Malinovo, Most 
pri Bratislave, Nová Dedinka, 
Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, 
Vlky, Zálesie, Chorvátsky Grob, 
Veľký Biel, Kostolná pri Dunaji 

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)

Chcete si podať riadkový inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SC 
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s 
DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

»Kúpim rodinný dom v 
Blatnom, starší, prízem-
ný. Zrekonštruovaný, ale 
aj pôvodný stav. Finan-
covanie z vlastných zdro-
jov. Z rodinných dôvodov. 
Nie som realitná kance-
lária.Tel. 0910987074

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05 JAWA 20 JAWA 
21 MUSTANG MOPED STA-
DION JAWA 90 ROADSTER 
CROSS SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC AJ POKAZENÉ 
NEKOMPLETNÉ PLATÍM 
IHNEĎ PONÚKNITE. Tel. 
0915215406
»KÚPIM STARÚ MOTORKU 
CZ 175 JAWA 250 JAWA 
350 TYP KÝVAČKA PERAK 
PANELKA SPORTKA AJ PO-
KAZENÉ NEKOMPLETNÉ, 
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNI-
TE. Tel. 0915215406
»Kúpim malotraktor 
AGZAT aj nepojazdný. Tel. 
0949505827

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Občianska
riadková
inzercia

Bolo to dávno, keď sa u nás na seba 
ľudia usmievali. Arogancia, na-
dutosť, domýšľavosť či spupnosť 
je však novodobá pandemicky sa 
šíriaca negatívna charakterová 
vlastnosť. Spôsob „komunikácie“. 

Každý chce mať svoj vlastný 
priestor, každý chce mať svoje osob-
né záujmy, ktoré si udržiava alebo 
rozvíja prevažne na úkor iných. Či už 
ľudí alebo ostatnej prírody. Ignoruje 
pritom, že aj iní chcú mať svoje iné 
vlastné priestory, osobné záujmy. To, 
čo si vyhradzuje ako svoje vlastné ne-
odňateľné právo, automaticky upiera 
iným. Z našej spoločnosti sa vytratila 
úcta a rešpekt. A to dokonca aj úcta k 
sebe samým. Nahradila ich arogancia 
a ignorácia. A celoročne a všade pre-
kvitajúca hlúposť. 

Iba sa ticho a s čoraz väčším 
úžasom prizeráme, čo si arogantní 
ignoranti dovoľujú. A naozaj, nie, 
nemyslím iba tých v uliciach a na ná-
mestiach.

Rovnako arogantní a ignorantskí 
sú aj tí, ktorí nám tvrdia, že na to majú 
dokonca od nás mandát, nezrušiteľný 
mandát a to na celé štyri roky. Inak by 
vraj boli porušené ich práva.

A kde sú naše práva? Nás, ktorí 
nechodia kričať na námestia, neblo-
kujú dopravu, nás, ktorí „iba“ chceme 

dôstejne prežiť, ak nie už priam žiť? 
Kde je naše právo na pokoj, šťastie, 
ľudskú dôstojnosť? A či máme iba 
povinnosť drieť, odvádzať dane a od-
vody na tých, ktorí sa oháňajú man-
dátom, ktorý predsa už dávno stratili 
svojim správaním sa k občanom?

Máme iba povinnosť slúžiť aro-
gantným ignorantom a tak, ako sa 
vraví – inak „držať hubu a krok“? A 
platiť? A pozerať sa, ako sa s našimi 
odvodmi šafári? Pozerať sa na aro-
gantné tváre na tlačovkách? Na tých, 
ktorí sa s nami už o ničom nebavia, 
iba nám oznamujú, diktujú, rozhodu-
jú z pohľadu vlastných potrieb a pre 
udržanie moci ich strán?

Kombinácia arogancie a igno-
rácie je nebezpečný elixír. A Sloven-
sko je vďaka nemu v smrteľnom kŕči. 
Nikto tu nie je „niečo viac“ ako iný. 
A tí, ktorí si myslia, že im patrí celý 
vesmír, sa tragicky mýlia. Na úkor 
nás všetkých. Škoda, skúsme proti 
tomu niečo urobiť, nedaj-
me priestor arogancii a 
ignorácii. Vráťme sa do 
čias, keď sme ešte boli aj 
ľudskí!

Arogancia lomcuje 
kedysi priateľským Slovenskom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PROFI STAVBA KRBOV
Staviam krby 25 rokov,

kvalita a bezpečnosť
0902 757 565
krby.piecky@gmail.com
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» tradičné   » poctivé   » chutné

Tel.: 0902 819 966

www.dobry-pastier.sk

mail: dobry-pastier@dobry-pastier.sk

V našej ponuke zostali výrobky zo slovenských fariem, farmičiek, rodinných firiem, samostatne
hospodáriacich roľníkov, kde sa vyrába stále v tradícii, poctivo, s láskou. V ponuke nájdete ovčí
syr a 100% ovčiu bryndzu, výrobky z ovčieho a kozieho mlieka, chutné kozie mlieko, kravské

mlieko z Liptova, výrobky z kravského mlieka, tradičné maslo, GHEE maslo, BIO kváskový chlebík,
teľacie mäsko pre najmenších, vynikajúce bravčové, jelenie, ale aj divinové klobásky, gazdovskú

slaninu, paštéty, párky - všetko výrobky bez ,,Ečok,, prepeličie vajíčka z domáceho chovu,
bezlepkové výrobky a veľa iných dobrôt.

Našu ponuku rozširujeme o nových slovenských výrobcov chutných a kvalitných potravín
a tiež o bylinky, bylinkové tinktúry, esencie. V ponuke už Valovičové kvapky.

Znovu otvorení na novej adrese

Dobrý pastier

a bylinkáreň
Lichnerova 76, Senec

(oproti slovenskému gymnáziu)

Vezmeme do prenájmu / kúpime

ornú pôdu v Tomášove
150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP
VA-SI, spol. s r.o.

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Pohreby už od 400 €
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Vášho starého tátoša
ODVEZIEME A VYRADÍME

priamo u Vás doma

Autorizovaný spracovateľ

www. .sk

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Predaj použitých
náhradných dielov

na všetky druhy vozidiel

Sládkovičovo | Bernolákovo  »  0902 457 777

AKCIA ŠROTOVNÉ
za Vaše kompletné vozidlo

 privezené k nám - vyplatíme 50 €
a ak si po Vaše kompletné vozidlo
 prídeme my - vyplatíme 30 €

 

TUREŇ 374 - BÝVALÉ PD (okr. SENEC) • WWW.PIESOK-SK.SK
0902 555 333   0902 777 2020902 555 333   0902 777 202

OKRASNÉ KAMENE
ŠTRK · PIESOK

MAKADAM
ROZVOZ
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ZĽAVA NA STAVEBNÉ MATERIÁLY
platí do 30.9.2021

až doaž do
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Mnohí politici vnímajú svojich obča-
nov ako zlých ľudí, ktorých treba sle-
dovať, viesť a chrániť. 

Niektorí šéfovia si myslia o  svojich 
podriadených, že ich treba kontrolovať, 
lebo majú sklony zašívať sa, podvádzať 
a  kradnúť. Mnohí ekológovia považujú 
človeka na zemi na ničivý mor. Katastro-
fy a  pandémie ukazujú skutočnú tvár 
človeka. Áno, vždy sa nájdu takí, ktorí 
vykrádajú zničené domy alebo okrádajú 
chorých a  mŕtvych. Ale drvivá väčšina 
pomáha tým, ktorí to potrebujú. Ľudia sú 
dobrí a práve v ťažkých časoch nachádza-
me v sebe to najlepšie. V médiách vidíme 
často vybuchujúce bomby, utekajúcich 
ľudí, zemetrasenia, tornáda alebo  zni-
čené budovy. Ale v obraze nevidieť ľudí, 
ktorí pomáhajú trpiacim a  bezmocným. 
Aj v bežnom živote, bez vojen a katastrof, 
väčšina ľudí nekradne, vracajú stratené 
peňaženky a pomáhajú druhým.

Pre ľudí je prirodzené robiť dobré 
veci. Je to základný zdroj radosti. Há-
dajte, kto má z  poznania prirodzeného 
dobra v ľuďoch strach? Ľudia, ktorí sú 
motivovaní robiť dobro, nepotrebujú nad 
sebou politikov ani manažérov. Vedia 
spolupracovať v sieti bez dozorcov a au-
dítorov, sú schopní spravovať si svoje ko-

munity aj bez úradníkov. 
Médiá nám prinášajú rôzne reality 

show. Dovezú ľudí do divočiny na ostrov 
a ukazujú rôzne podrazy a konflikty me-
dzi nimi. Existujú však reálne príklady 
ľudí, ktorí sa dostali do podobnej situ-
ácie a  prežili vďaka vzájomnej dôvere, 
spolupráci a  pomoci. V  reálnom živote 
ide o prežitie. V reality show o „zábavu,“ 
ktorá sa vytvára štvaním a  provokova-
ním účinkujúcich, aby sa hádali a robili 
si zle. Médiá veria tomu, že negatívne 
a  šokujúce informácie priťahujú pozor-
nosť. A  tak nám ich prinášajú. A  ľudia 
vyzerajú ako sebeckí a  racionálni indi-
vidualisti, bojujúci medzi sebou. Viete 
si predstaviť redaktora v  médiách, kto-
rý by ukazoval spoločenstvo, kde ľudia 
spolunažívajú v láske, spolupracujú, dô-
verujú si a nikto nerobí nikomu nič zlé? 
Sledovanosť by možno 
klesla a  prišiel by 
o  prácu. Nenechaj-
me sa kŕmiť otráve-
ným krmivom, ktoré 
prinášajú médiá. Zo-
staňme dobrí, ko-
najme dobro 
a  dostaneme 
radosť. 

Nie sme zlí

» Ján Košturiak

21. augusta   
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
v roku 1968

Výročia a udalosti

KAMENÁRSTVO
PETROVIČ

BRATISLAVSKÁ 1/B, SENEC0905  100  134 www.kamenarstvo-petrovic.sk

Rozumieme týmto ťažkým časom,
preto k vašim požiadavkám 
pristupujeme ľudsky a profesionálne.
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KUCHYNSKÉ ŠTÚDIA

SENEC - Lichnerova 78, tel.: 0918 555 277, mail: predajnasc@monetix.sk

PEZINOK - NC MOLO, Myslenická 2/C, tel.: 0918 555 449, mail: predajnapk@monetix.sk

ZADARMO 
3D GRAFICKÝ NÁVRH

na plánované
  kuchyne Family
-45%

AŽ DO
9
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Pri zakúpení plánovanej

kuchynskej linky FAMILY 

Silgranitový drez a batéria

Blanco v hodnote 302 € 

ZADARMO

PREDLŽUJEME AKCIU

DO 31.8.2021

ONLINE plánovanie kuchyne - stačí nás telefonicky alebo mailom kontaktovať

KÚPIM 
ORNÚ PÔDU V TRNAVE 

A OKOLÍ

0903 360 600
zdenek79@orangemail.sk
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Ponuky posielajte
na E-MAIL alebo cez SMS

! Volať po 15:00 hod !

INZERCIA
0905 915 040
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80905 602 887

Tureň, okres Senec
(areál bývalého PD)

 e-mail: bonamal@bonamal.sk

AKCIA

na zateplovací systém
AKCIA

na zateplovací systém

Miešanie

farebných omietok

 SAKRET

 PEAKSTON

3
2
-0
1
0
4

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 29. 8. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Keď som bol malý a spadol mi rožok, po-
vedali mi, zdvihni, ofúkaj a jedz. Dnes 
by to vyvolalo hrôzu. 

Hygiena rokmi obmedzuje detstvo. Úra-
dy hygieny vydávajú normy, napr. v súvis-
losti so školami, ktoré sú často nesplniteľné 
a bránia humanizácii školských budov.  

Bežné pravidlá hygieny sú dôležité. 
Pre rôzne ochorenia, ktoré sa medzi deťmi 
šíria a neraz paralyzujú školu, keď prechá-
dzajú na učiteľov. Donedávna do školy pri-
šiel chorý žiak či učiteľ. Neprípustné! Ale 
vírus dokáže preniknúť aj do zdravej školy. 
Možno aj preto, že zabúdame v rýchlosti ži-
vota na prevenciu. 

Veďme sa k zodpovednosti, chorí ne-
patria do kolektívu školy. Neobmedzujme 
telesnú výchovu a šport. Venujme sa varia-
bilným aktivitám, nie iba loptovým hrám. 
Ak sa bojíte šatne, nech sa deti prezliekajú 
vo väčšej miestnosti. Učme deti aj vonku, 
umožnime im ísť cez prestávku von. Kon-
trolujte deťom (aj starším) oblečenie. Neraz 
sa riadia módou alebo odhadom. Potom 
sa vonku premávajú s holým a spoteným 
chrbtom. Nebezpečné! Nedovoľte im doma 
iba sedieť. Či nad knihami, či nad mobilom. 
Oddych a pohyb po vyučovaní musia byť! 
Prestávky nech sú relaxom, nie drezúrou.

Zaradiť do stravy ovocie a zeleninu. 
Dávať k obedom šaláty a viesť deti k zdravej 
strave. Ak im nechutí, nahrádzať vitamí-
novými tabletkami. Pomáhajú. Zaraďte do 

jedálnička raňajky, kvalitný čaj, domácu 
desiatu. 

Učiť žiakov po aktivitách umývať si 
ruky a tvár s bežným mydlom. Aj v ško-
le. Ak pri umývaní celého tela nezvládnu 
studenú vodu, tak aspoň vlažnú. Pozor na 
prechod z kúpeľne! Netreba veľa kozmetiky, 
niekedy stačí kúpeľ s čistou vodou.

Na vyučovaní sa venujme zdraviu. Nie 
jednorazovo. Veďme malých i starších žia-
kov. Diskutujme o zdraví na rodičovských 
stretnutiach. 

Ak ide o silný vírus, častejšie vetrajte, 
umývajte triedy i lavice alebo používajte 
žiariče. Rúška sú dávno v niektorých kraji-
nách akou-takou prevenciou. Ak s nimi ne-
súhlasíme, učme deti kašlať do vreckovky. 
Hľadajme pre deti šetrnejšiu dezinfekciu na 
ruky. Možno prijať aj preventívne meranie 
teploty. Vysvetlime žiakom, ktoré kontak-
ty nie sú zatiaľ nutné (napr. podať si ruku). 
Škola by mala mať možnosť občas striedať 
klasické vyučovanie s online. 

Zdravie súčasných detí je krehkejšie. 
No privrite občas oči, keď sa „zašpinia“. 
Počúvajme aj overené „babské“ rady, ktoré 
isto obmedzia aj horšie vírusy. Deti majú 
síce  lepšiu schopnosť uzdraviť sa, ale cho-
roba našich ratolestí nás bolí. Skúsme sa 
preto vrátiť k rozumnej prevencii a k logic-
kým opatreniam namiesto strachu z každej 
molekuly vzduchu.     

Ochrana pred 
rôznymi vírusmi - nie iba v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, po-
užíva sa aj v kozmetike. Za posledných de-
sať rokov na trh dorazili produkty s látkou 
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotníc-
ka organizácia spomína klinicky overené 
účinky proti epilepsii, základný výskum po-
tvrdzuje účinky proti nespavosti či bolesti. 
CBD je u ľudí čoraz obľúbenejšie. Prieskum 
firmy Brightfield predpokladá, že v Európe 
do roku 2024 trh s CBD expanduje o 400%. 

Odkiaľ sa berie? CBD je extrakt z  listov 
a kvetov rastliny konopy siatej. Táto technic-
ká plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté 
časy v  19. storočí, rástla až na 20-tisícoch 
hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrába-
li z jej stonky vlákna na plátno a laná, z paz-
deria napríklad izolačný materiál, listami 
a  kvetmi kŕmili domáce zvieratá. Konopu 
siatu poznali už v  starovekej Číne. V roku 
2737 p.n.l. čínsky cisár Shen Nung uznal jej 
liečivé vlastnosti pri reumatizme a malárii.

V 20. storočí pestovanie konope ustú-
pilo kvôli zámene technického konope 
s indickým, z ktorého je možné vyrábať 
marihuanu. Technické konope však nemá 
nič spoločné s  marihuanou, pretože obsa-
huje len zanedbateľné a  neškodné množ-
stvo psychotropnej látky THC. Za to sa však 
v rastline nachádza spomínané CBD, ktoré 

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodar-
ne vplýva na naše telo. Preto rastlina našich 
predkov zažíva veľké obrodenie. K overenej 
tradícii sa už pripája moderná veda. 

Na začiatku je pestovanie a zber konopy 
siatej. „Farmárov máme napríklad v  Ta-
liansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal 

Tőzsér, marketingový riaditeľ firmy CB-
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. 
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne 
dvadsať gramov CBD.“ Listy a zvyšky kvetov 
sa transportujú do laboratória, kde sa CBD 
vyextrahuje vedecky overenou metódou. 
„Vytvoríme tak izolovaný CBD kryštál v  98 
percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú 
desiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ 
tvrdí M. Tőzsér.

Niektoré CBD výrobky však aj po spracova-
ní obsahujú malé množstvo THC na hranici 
0,0005%. „To je úplne neškodné množstvo,“ 
hovorí Tőzsér. Všetky výrobky na trhu preto 
musia spĺňať prísne pravidlá bezpečnosti 
a sú certifikované pre svoju neškodnosť. 

Škála výrobkov s CBD je široká. Využívajú 
sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj 
vo farmaceutickom priemysle a  čoraz ob-
ľúbenejšie sú oleje s obsahom 5, 10 a 20 % 
CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pra-
vidiel, v akej forme sa môže CBD predávať 
sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále 
nové a nové potenciálne možnosti tejto lát-
ky pre ľudský organizmus. Preto možno oča-
kávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty 
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už te-
raz sa úspešne používa proti nespavosti, pri 
úzkostných  stavoch, kožných problémoch, 
ale aj pri neurodegeneratívných ochore-
niach ako Alzheimerova, Parkinsonova 
choroba, roztrúsenej skleróze a chronických 
bolestiach kĺbov a svalov.

Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu 
vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina 
substancií je stále organického pôvodu. Aj 
z  tohto dôvodu sa o CBD hovorí ako o prí-
rodnej alternatíve alebo doplnku k chemic-
ky vyrobeným liekom.             » red.

Z konope sme kedysi robili 
plátno, dnes najmä CBD

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk
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0Tel.: 0908 738 644, centrumbasic.senec@gmail.com  |  www.centrumbasic.sk

NECHUŤ K UČENIU, NEDOSTATOK SÚSTREDENOSTI

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIABEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
• POMALÉ ČÍTANIE, POČÍTANIE

• NEČITATEĽNÉ PÍSMO

• PROBLÉMY S Y/I

• ZLÉ ZNÁMKY

• OZNAČENIE: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

Chcete vedieť viac? Dohodnite si
BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU

na čísle 0908 738 644

Počas letných prázdnin je najvhodnejšia doba,
kedy možno dobehnúť medzery v učení

a zvládnuť študijné problémy a neúspechy. 
Deti nie sú zaťažované novou školskou látkou, 

môžu v kľude zvládnuť učivo, ktoré im robilo
problémy počas online vyučovania. 

V septembri nastúpia do školy s väčšou istotou,
bez obáv a strachu.

Napísala mamina: „Viki je po kurze viac samostatná,
v škole sústredenejšia, čo nám uľahčuje učenie doma.

Do školy chodí usmiata, teší sa z dobrých známok.
Zlepšila si známky z Dejepisu, Geografie, Biológie,

Angličtiny...“
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Miloslavove

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

HĽADÁTE ĽUDÍ? inzerujte v rubrike

ZAMESTNANIE

0905 719 132

0905 915 040

AJ TU MOHOL

BYŤ VÁŠ INZERÁT
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MIESTO VÝKONU PRÁCE
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OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI
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á

P V vot ov:
tel.: +421 2 4944 9243
praca@nay.sk
www.nay.sk/praca-v-nay

SKLADNÍK 
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24. augusta  79 n.l.  
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Sta-
biae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)

Výročia a udalosti
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Prijme do TPP alebo DOHODU pracovníkov 
strážnej služby pre objekt 

v Topoľníkoch (okres Dunajská Streda) 
Nástup : ihneď

   ▪ 
   ▪ Robia sa nočné služby: od 17:00 – 06:00hod.
   ▪ Preukaz odbornej spôsobilosti nutný

Tel. kontakt: 0908 986 420 

SBS RAVI s.r.o. 
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Pracovná náplň: príprava technickej dokumentácie/podkladov do výroby
v programe  AutoCAD • podľa zadania a špecifikácie projektuje , kreslí/rysuje
konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu k výrobkom -  trafostaniciam
• kontinuálne vytvára výrobnú dokumentáciu pre výrobu skeletov trafostaníc
a kompletizovanie trafostaníc
Vzdelanie technického zamerania: stredoškolské s maturitou • nadstavbové
odborné vzdelanie • vysokoškolské I. stupňa • vysokoškolské II. stupňa
Pozícia vhodná aj pre absolventa
Ostatné znalosti: word, excel – pokročilý • AutoCAD – pokročilý
TPP - Mzda (BRUTTO): od 1200 EUR/mesiac, 13.plat

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o.
so sídlom v Lozorne hľadá do svojho tímu:

KONŠTRUKTÉRA – PRÍPRAVA VÝKRESOV DO VÝROBY

Pracovná náplň: murárske práce na stavbách, pomocné práce, fasády,
zateplenie (práca zaručená do konca roka 2021)
Vzdelanie: základné vzdelanie • stredoškolské bez maturity • stredoškolské
s maturitou • nadstavbové odborné vzdelanie
Živnosť - Mzda (BRUTTO): 8 EUR/hod.

MURÁRA / FASÁDNIKA / STAVEBNÉHO ROBOTNÍKA

Pracovná náplň: elektroinštalačné práce v sídle spoločnosti
Vzdelanie elektro zameranie: stredoškolské bez maturity • stredoškolské
s maturitou • nadstavbové odborné vzdelanie
Živnosť - Mzda (BRUTTO): 9 EUR/hod.

ELEKTROINŠTALATÉRA

e-mail: haramia@elektroharamia.sk
tel: 02/659 68 267 volať od 7:00 do 16:00 h
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29,90 €

29,90 €

Ministerstvo životného prostredia 
plánuje poskytnúť v rámci Operač-
ného programu Kvalita životného 
prostredia značné prostriedky z Ko-
hézneho fondu na podporu budova-
nia verejných kanalizácií, čistiarní 
odpadových vôd a súbežnú výstavbu 
verejných vodovodov.

Od 30. júla 2021 sa v rámci novo vy-
hlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o 
poskytnutie prostriedkov z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia 
na financovanie budovania verejných 
kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a 
súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Alokácia predmetnej výzvy je aktu-
álne 11 600 000 EUR z Kohézneho fondu, 
avšak táto alokácia je iba dočasná, aby sa 
vyhlásením výzvy vytvoril pre žiadateľov 
priestor na predloženie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok a pre riadiaci 
orgán na vykonávanie konaní o predlo-
žených žiadostiach.

Ministerstvo plánuje alokáciu navý-
šiť, avšak navýšenie finančných zdrojov 
na výzvu je viazané na schválenie Eu-
rópskou komisiou. Spolu so zdrojmi spo-
lufinancovania zo štátneho rozpočtu a z 
prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdro-
je na podporu projektov vo vyhlásenej 
výzve objem 96 miliónov EUR. Tento ob-
jem zdrojov bude alokovaný na nenávrat-
ný finančný príspevok tým žiadostiam, 

ktoré už boli predložené do konania a v 
čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú 
môcť byť schválené. Je preto dôležité, aby 
oprávnení žiadatelia v rámci výzvy nevá-
hali s predložením žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a predložili ich čo 
najskôr po vyhlásení tejto výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tej-
to výzvy sú:
• obce,
• združenia obcí (s výlučnou účasťou 
obcí),
• právnické osoby oprávnené na pod-
nikanie v oblasti verejných kanalizácií 
vymedzené v zákone o verejných vodo-
vodoch a verejných kanalizáciách,
• vlastníci verejných kanalizácií podľa 
zákona o verejných vodovodoch a verej-
ných kanalizáciách.

Úplné znenie výzvy na predklada-
nie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku bude dostupné na 
webovom sídle www.op-kzp.sk.

Podpora kanalizácií 
a čistiarní odpadových vôd

» Zdroj: MŽP SR
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Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom 

iba za 195,- EUR/ 1 osoba a pobyt
Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.
Pobyt i pre seniorov, cena s polpenziou 

iba 177,- EUR/ 1 os.
Voľné termíny: 20.9.-25.9., 27.9.-2.10., 

4.10.-9.10., 11.10.-16.10., 18.10.-23.10., 
25.10.-30.10.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk

OZDRAVNÁ 
REKREÁCIA
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
 NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY  OD 900 € 
DO 1300 € / MESAČNE

Ut - Pi: 10:00 - 18:00

So: 10:00 - 14:00

Lichnerova 76, Senec

+421 905 166 357

jimmysbarfshop

novinky už čoskoro
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Prijmeme na TPP

0905 182 120
objednavky@yend.sk

Y END spol. s r. o.
Hrubý Šúr

zákl. mzda:
900 € + diéty+ odmeny

vodiča vozidla sk. “C”


